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Metsähallituksen luontopalvelut
– luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta

• 38 kansallispuistoa 
• 19 luonnonpuistoa 
• 7 valtion retkeilyaluetta 
• 12 Lapin erämaa-aluetta 
• n. 500 muuta luonnonsuojelualuetta 
• Suomen yleisiä vesialueita

Yhteensä 18% Suomen pinta-alasta

• Alueiden hoito
• Uhanalaisten lajien kantojen seuranta ja suojelu
• Luontomatkailu- ja retkeilypalvelut 
• Metsästys- ja kalastus valtion mailla ja vesillä 





Luontopalvelut: Terveyden teemaohjelma
Healthy Parks Healthy People Finland

Kansanterveyden
koheneminen

Aktiivisen luontosuhteen, 

aitojen luontokokemusten,  ja

monipuolisen luontoliikunnan
avulla



Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista

julkaisut.metsa.fi
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Ylipainoisten nuorten määrä kolminkertaistunut -70 luvulta

¾ suomalaisista aikuisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän

Liikunnan määrä romahtaa peruskoulun jälkeen. 
Nuorista ¾ liikkuu alle 1 h päivässä

Työikäiset viettävät 76 % valveillaoloajastaan istuen 

Miehistä 2/3 ja naisista noin puolet on ylipainoisia tai lihavia

Sokeriaineenvaihdunnan häiriö 42 %:lla miehistä, 33 %:lla naisista (45-74 v)
 n. 10 % Suomen väestöstä sairastaa diabetesta 

Mielenterveysongelmat yleisin työkyvyttömyyden syy

Syrjäytyminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen uhkana terveyden tasa-arvolle           



Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
keskeiset vaikutusmekanismit

Välilliset vaikutukset:
I Liikunnan terveysvaikutukset
II Sosiaaliset hyödyt

Välitön vaikutus:
III Stressin aleneminen 



I Liikunnan terveysvaikutukset
Tutkimusten uudet tuulet;

• ”Kevyt liikuskelu saattaa korvata rasittavan 
liikunnan puutteen”

• Liikunta ei kumoa yhtäjaksoisen istumisen 
aiheuttamia terveysriskejä

• Inaktiivisuus lisää kuoleman riskiä yhtä 
merkittävästi kuin tupakointi

Vasankari T 2014, I-Min Lee et al. 2012  





Luonnosta lisäarvoa liikuntaan?

• Liikunta koetaan kevyempänä, nautinnollisempana ja
virkistävämpänä

• Intensiteetti lisääntyy luonnossa

• Henkinen hyvinvointi lisääntyy 
mielialan koheneminen antaa voimia liikkeelle lähtöön

Motivaatio: hyväksyntä, kompetenssi, autonomia
(Deci & Ryan: Self-determination theory)  



II Luontoympäristön sosiaaliset hyödyt

• Myönteinen suhtautuminen kanssaihmisiin
• Pystyvyyden ja voimaantumisen tunne
• Kuuluvuuden tunne
• Terveyden tasa-arvo

“People become happier when 
living in a greener environment”
White et al. 2013



Myönteiset fyysiset vaikutukset

-verenpaine
-syke
-stressihormonitaso
-fyys. oireilu (päänsärky, lihaskireys) lievittyy

Myönteiset psyykkiset vaikutukset

- mieliala, elinvoimaisuus
-ahdistuksen ja vihamielisyyden
väheneminen
-itsetunnon koheneminen
-keskittymiskyky
-koettu elämänlaatu ja henkinen
hyvinvointi

III Luonto ja stressin säätely
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Näkemällä

Tekemällä

Olemalla



15

5 min Jo viiden minuutin 
oleilu luonnossa kohentaa 
merkittävästi mielialaa

20 min elinvoimaisuus lisääntyy 
ja verenpaine laskee

5 h Henkinen hyvinvointisi paranee, jos vietät yli 
5h kk lähiluonnossa tai retkeilet kaupungin 
ulkopuolella 2-3 kertaa kuukaudessa



LUONTO LIIKUTTAMAAN
-hanke

4/2013-1/2015

Päätoteuttaja: Metsähallitus
Osatoteuttaja: Savon ammatti- ja 
aikuisopisto

ESR/Pohjois-Savon ELY-keskus
Budjetti: 348 000 €

www.metsa.fi/luontoliikuttamaan
http://luontoliikuttaa.wordpress.com/
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Kohdealueet

Etelä-Suomen luontopalvelut

Pohjois-Savo
Tiilikkajärven kansallispuisto (8 500 kävijää v. 2013)
Puijon luonnonsuojelu- ja virkistysalue

Pohjois-Karjala
Kolin kansallispuisto (140 500)
Ruunaan retkeilyalue (84 600)

Kati Vähäsarja, proj.päällikkö
Jenni Vertanen, suunnittelija
Viljo Kuuluvainen, suunnittelija



Keskeiset kumppanit
• Savon ammatti- ja aikuisopisto
• Huoltoliitto/Kunnonpaikka
• Nuorisokeskus Metsäkartano
• Lieksan kaupunki
• Rautavaaran kunta

• Kuopion kaupunki
• Siilinjärven kunta ja ev.lut seurakunta
• Savonia ja Karelia AMK
• Yhdistykset (mm. Kallan Melojat, Zonta-järjestö, Kuopion pyöräilyseura…) 
• Yksityiset yritykset (KoliActiv, Ruunaan retkeilykeskus, Lääkärikeskus Lupaus…)
• Jyväskylän yliopisto



Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
luonnon ja luontoliikunnan avulla

Yhteistyön lisääminen hyvinvointi- ja 
luontosektorin välillä

Luontoliikuntaan kytkeytyvien 
hyvinvointipalvelujen saatavuuden ja 
laadun kehittäminen

Luonto liikuttamaan -hankkeen tavoitteet



Toimenpiteet

Koulutus Verkostoituminen

Interventiot, 
vaikuttavuuden  

arviointi

Hyvien 
käytäntöjen 

mallintaminen ja 
palvelujen 

tuotteistaminen 



Koulutus- ja kehittämiskokonaisuuden kohderyhmät

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja terveyden edistäminen
Lieksan sosiaalivirasto, luontoyrittäjät Kolilla ja Ruunaalla

Maahanmuuttajien terveyden ja kotoutumisen edistäminen
Lieksan maahanmuuttajapalvelut, luontoyrittäjät, kolmas sektori

Miesten painonhallinnan tukeminen ja T2D:n ehkäisy
Hyvinvointi- ja kuntoutuskeskus Kunnonpaikka, Huoltoliitto

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja terveyden edistäminen
SAKKY, Nuorisokeskus Metsäkartano, Siilinjärven kunta, seurakunta

Luontoliikuntapalvelujen ja -kohteiden kehittäminen
Metsähallitus, Kuopion kaupunki
Yritykset (Luontoliikunnasta terveys- ja hyvinvointipalveluja -koulutukset)
Yhdistykset



Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja terveyden edistäminen

• Opettajien koulutukset: teoria + käytännön taidot
Luonto + ryhmäytyminen
Luonto + hyvinvointi

• Verkostoituminen: Esim. Messi -verkosto: srk, oppilaitokset, kunta, säätiö…)
• Interventiot: 

4 koulutusalaa
3 ryhmäytymiskertaa luonnossa / ryhmä
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Sosaalipalvelut: Maahanmuuttajat ja työttömät 

• Luonnon kytkeminen kotoutumisen, kuntouttavan
työtoiminnan ja terveyden edistämiseen

• Uusien verkostojen luominen, osaamisen lisääminen 
• Interventiot

- 6 luontopäivää / ryhmä 
- Ryhmäkoko <10 hlöä
- Toteutus: luontomatkailuyritykset ja yhdistykset



Pitkäaikaistyöttömille tärkeää osallistumisessa
- Henkinen hyvinvointi
- Poispääsy arkiympäristöstä
- Luonnon kokeminen ja maisemat
- Virkistys, aktiivisuus ja liikunta

Sosiaalitoimen näkökulmasta tärkeitä havaintoja
- Osallistujien voimaantuminen
- Sosiaalisuuden kehittyminen 



Painonhallinta ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisy työikäisillä miehillä

• Uusien motivointimenetelmien etsiminen
• Elintapaohjauksen kytkeminen luonto-aktiviteetteihin
• Liikunta- ja ravitsemusneuvonnan yhdistäminen



Interventio

- 20 miestä, joilla MBO riskitekijöitä
- Alku- ja loppumittaukset

fyysinen kunto
pituus + paino + vyötärö
koherenssin tunne
fyysinen aktiivisuus
muutosvalmius

- Elintapaohjaus ja henkilökohtainen 
ohjelma

- 6 tapaamista luontokohteissa 
1krt/kk/á 4 h
Luontoliikunta + 
ruoanvalmistus luonnossa

”En olis lähteny, jos olis ollut 
normaali kuntosalijuttu”

”Tässä ei ole sellaista puurtamisen 
tunnetta, niin kuin yleensä…”
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Kehittäminen ja arviointi käynnissä

kyselylomakkeet haastattelut observointi   

Kuva: Luontoon kytkeytyvien hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen -koulutus
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Yhteenveto

Luontoympäristöä voitaisiin hyödyntää 
huomattavasti monipuolisemmin terveyden 
edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. 

Luonto edistää samanaikaisesti fyysistä, 
sosiaalista ja henkistä hyvinvointia –
myönteinen ”noidankehä”, joka tärkeää 
huomioida kokonaisuutena.

Uudenlaisten yhteistyöverkostojen luominen on 
edellytys luontopalvelujen ja 
hyvinvointipalvelujen integroitumiselle.

Verkostoituminen mahdollistaa uusien 
toimintatapojen saamisen pysyväksi 
käytännöksi.



Kiitos
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ww.metsa.fi/luontoliikuttamaan
ttp://luontoliikuttaa.wordpress.com/
ttp://www.luontoon.fi/retkeilynabc/terveyttajahyvinvointialuonnosta/Sivut/Default.aspx


